
 

Brev från ordföranden december 2020 

Hej alla medlemmar!  

Året närmar sig slutet och det har minsann inte varit vilket år som helst.  

Vem trodde när vi gick in i 2020 att vi skulle drabbas av en pandemi som gör oss 

sårbara, ensamma och maktlösa? 

Hur har då året varit utifrån föreningens perspektiv, och vad har vi gjort?  

Vi har haft utomhusaktiviteter igång hela tiden i princip och en period vissa aktiviteter 

inomhus när smittorisken var låg. Vissa möten har genomförts med avstånd och där 

vi varit rädda om varandra. Vi har ringt till dem som har ett ensamboende och vi har 

ringt till dem som fyllt 80 år.  

Till alla som inte har någon e-adress har månadsbreven skickats i pappersform, vilket 

vi inte brukar göra. Jag som ordförande har försökt visa min omtanke genom att 

skicka två ordförandebrev till er alla. 

Vi har försökt att bry oss om er alla under denna, för många svåra tid där 

ensamheten har trängt sig in i mångas själar. När någon ringer och frågar om allt är 

bra kan det kännas bra just då men när man är ensam på kvällen med sina minnen 

känns det ensamt. Vi kan inte göra så stora förändringar men vi har försökt, och det 

känns gott att veta att de flesta av er har det ganska bra. Ni har varandra, ni har 

någon som bryr sig om er. Ni får hjälp med att handla och fixa saker och ting. Alltså, 

det fungerar skapligt för er men jag pratar med ganska många och hör att ni känner 

er begränsade utifrån ert vanliga sätt att leva. Vi i styrelsen vill säga till er alla – vi 

förstår och vi ska försöka hitta saker som ger hopp om det blir ett väldigt långdraget 

förlopp. 

Finns det då inget gott med denna nya situation?  

Jo, vi har tränat på att ställa om oss till nya situationer och vi klarar av att hitta 

lösningar för olika aktiviteter – det är bra, då vet vi att olika nya arbetssätt fungerar. 

Man behöver inte alltid göra som man alltid har gjort. 

Många har lärt sig ”handla på nätet”. Vi har haft digitala möten i styrelsen, fungerar 

bra om ni frågar mig, men det är inte som att träffas fysiskt och ha möjlighet att surra 

runt, prata i mun på varandra och smaka på varandras kaffebröd. Men det är bra att 

testa och se att det fungerar. Vi har fått en digital utveckling i vår förening. Det tycker 

jag är positivt – jag vill att vår generation ska visa att vi hänger med – för det gör vi 

mer än många kanske tror. 

Efter alla telefonkontakter har vi noterat att uppgifter inte uppdateras – vi har fått leta nya 

telefonnummer när det visar sig att abonnemanget upphört. Vi har lyckats fånga in lite e-

postadresser. Det är ju bra för då fick vi ett mer aktuellt medlemsregister. 

Hur blir det nästa år?  

Ja, det vet ingen av oss men vaccinationer kommer igång och sjukdomen klingar 

förhoppningsvis av. Till hösten kan vi kanske återgå till det vanliga konceptet men 

med erfarenheter från denna period. 

Inget vårprogram skickas ut, vi anpassar oss till rekommendationer och skickar ut 

information varje månad. Ingen julgransplundring eller stora tillställningar inomhus 

kommer att äga rum, inget årsmöte på vanligt sätt. Däremot ska vi försöka anordna 

fler utomhusaktiviteter med avstånd. Det går att dricka glögg i februari också. 

  



 

Tack!  

Då är det dags att avrunda årets sista brev och jag vill börja med att tacka styrelsen, 

programgruppen och mötesgruppen för ert otroliga arbete med att försöka - dels ta 

fram aktiviteter utifrån rådande direktiv, dels anpassa själva aktiviteten så att vi har 

haft möjlighet att genomföra det vi gjort under året. Ni har gjort ett fantastiskt jobb 

allihop. Jag vill lyfta fram er här för att alla medlemmar ska förstå vilka hjältar vi har 

som arbetar för ert bästa. TACK! 

Jag vill tacka ”ringarna” som suttit med sin telefon och ringt till så gott som alla som 

fyllt 80 år för att höra att ni har det bra eller om ni känner er så ensamma att ni vill ha 

en fortsatt telefonkontakt. En oerhört viktig insats. 

Jag vill tacka er medlemmar för all positiv respons vi i styrelsen fått för vårt arbete – 

det värmer oss i hjärtat att ni uppskattar oss. Ni ska veta att fast vi har höga 

ambitioner att vara en förening för medlemmar känner vi oss otillräckliga eftersom vi 

inte kan göra allt för alla.  

Tack även till Studieförbundet Vuxenskolan för deras stöd och engagemang. 

Jag önskar till sist att alla får en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT FRISKARE 

ÅR även om helgerna inte kommer att vara som vi är vana vid.  

Jag önskar att ni kan se positivt på framtiden, för den finns där – detta kommer att gå 

över och då ska vi kramas igen. Jag kan tänka mig att krama alla som vill bli 

kramade.  

Ulla Elfvendahl, ordförande 

 

 


